
 

  ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI  
MILONICE – DOBROČKOVICE – NEMOTICE 

Pořad bohoslužeb 
v týdnu od 10.9. do 17.9. 2017 

web: milonice.rkf.cz 
email: rkf.milonice@gmail.com 

P. Martin Kohoutek: 605 352 976 
kohoutek.martin@seznam.cz 

Milonice 
- v neděli 17.9. po mši sv. farní kavárna 
- v úterý se uskuteční poutní mše u kaple v Nových 
Zámcích. 
- v neděli 17.9. po mši sv. jste zváni na kavárnu. 

Dobročkovice 
- v neděli 17.9. poděkujeme při mši sv. za úrodu 
 

Nemotice: 
- v neděli 17.9. poděkujeme při mši sv. za úrodu 

 
- sbírka minulé neděle věnována na náklady se 
Zahradní slavností  
 
- dnešní sbírka je určena na energie 
 
- Fatimský den v kostele v Milonicích v úterý 19.9. 
od 16:30. Růženec, přednáška, mše sv. 
 

- v neděli 17.9. jste zváni na pouť na Lutršték. 
za příznivého počasí v neděli 17.9.ve 13h cyklovýlet 
na Lutršték. 
 

Milé sestry, milí bratři, 

jste srdečně zváni na slavení Jubilea Fatimy do 

brněnské katedrály v neděli 17. září 2017. Dopoledne 

v 10.15 hodin bude přivítání sochy Panny Marie 

z Fatimy a mše svatá. Odpoledne v 15.00 modlitba 

růžence a zasvěcení, v 16.30 mše svatá celebrovaná 

pomocným biskupem Pavlem Konzbulem a v 18.00 

hodin následuje slavnostní průvod Brnem se sochou 

Panny Marie z Fatimy. 
 
 
 
 
 
  

neděle 

 23. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za Růženu Puklovou, manžela a syna 

09:30 
Dobročkovice 

Za rodinu Stehlíkovu, Marholdovu a Mačelovu 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 

pondělí  -  

úterý Jména Panny Marie 
18:00 
Nové Zámky 

 

středa 
Památka sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve 
18:00 
Dobročkovice 

 

čtvrtek 
 

Svátek Povýšení svatého kříže 

17:00 
Mouchnice 

Za rodiče Staňkovy 

18:00 
Milonice 

Eucharistická adorace 

pátek 
 

Památka Panny Marie 
Bolestné 

17:30 
Milonice 

Za rodinu Jeřábkovu a Navrátilovu 

sobota 
 

Sv. Ludmily 
08:00 
Milonice 

Za + p. Mokráňovou 

neděle 
 

24. neděle v mezidobí 

08:00 
Milonice 

Za Janu Rusovou, manžela a celou rodinu 

09:30 
Dobročkovice 

Za Ludmilu a Arnošta Bodečkovy a rodiče 

11:00 
Nemotice 

Za farníky 
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